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Mikk. H. Annikoru Seemnekeskuse teraviljakuivati taastuvenergia lahendus päikeseelektri-

jaama näitel. Bakalaureuse töö. Trükitud 3 eksemplaris – Tartu. EMÜ, 2015. 55 lehekülge, 

23 joonist, 6 tabelit, A4 formaadis. Eesti keeles.  

Käesoleva bakalaureusetöö peamiseks eesmärgiks on päikeseenergia kasutusvõimaluste 

hindamine Annikoru Seemnekeskuse teraviljakuivatis. Täiendav eesmärk on erinevate po-

tentsiaalsete päikeseelektrijaama lahenduste tasuvusarvutuste sooritamine.  

Viljakuivati elektrienergia analüüsi tulemused näitasid, et aastas tarbitakse kuivatikomp-

leksis keskmiselt 200 MW∙h elektrienergiat. See tõi selgelt välja asjaolu, et kuivati näol on 

tegu suure elektrienergia tarbijaga. On mõistetav, et tarbimise osaline katmine päikese-

energia tootmise arvelt vähendaks kulutusi elektrienergiale ning aitaks kaudselt vähendada 

ka fossiilsete kütuste tarbimist. 

Päikesepaneelide paigutusvõimalusi analüüsides leiti, et paneelide paigutamiseks maaük-

susel on 3 erinevat võimalust, kuid neist üks jäeti valikust välja. Kokkuvõtvalt jõuti tule-

museni, et kompleks ning selle lähiümbrus on päikesepaneelide paigaldamiseks sobilik. 

Ehk teisisõnu on kuivatikompleksil hea potentsiaal päikeseenergia tootmiseks. 

Tasuvusarvutuste tulemused näitasid, et erinevate päikeseelektrijaama lahenduste puhul 

jäid tasuvusajad vahemikku 7…11 aastat. Tulemustest järeldati, et peamiseks tasuvusaega 

määravaks teguriks on süsteemi algne ehitusmaksumus ning installeeritud võimsus nii 

suurt efekti ei oma. 

Märksõnad: taastuv, päikeseenergia ressurss, fotoelektriline, energiatarbe analüüs, päike-

sepaneelide paigutamine, tasuvusarvutused 
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ABSTRACT 

 

Mikk, H. Solar Power Plant as a Renewable Energy Solution at Annikoru Seed Center’s 

Grain Dryer. Bachelor’s thesis. Printed in 3 volumes – Tartu. EMÜ, 2015. 55 pages, 23 

figures, 7 tables, format A4. In the Estonian language. 

The main objective of this bachelor’s thesis is to assess the possibilities of solar energy 

usage at Annikoru Seed Center’s Grain Dryer. An additional aim is to conduct a profitabil-

ity study on potential photovoltaic power plant solutions. 

Grain dryer’s electrical energy consumption analysis showed that on average the annual 

consumption capacity of the dryer complex was around the 200 MW∙h mark. This made it 

clear that the dryer complex was a large energy consumer and producing some of the an-

nually needed energy from solar resources would cut costs on electricity. It would also 

indirectly help with reducing the consumption of fossil fuels. 

Analysis and assessments on the photovoltaic array placement options concluded that there 

were 3 potential array placement possibilities, from which one was excluded. In general a 

conclusion was made, that the complex and its surrounding grounds are well suited for 

placing photovoltaic arrays. Thus it was deduced that the dryer complex has good potential 

for solar energy production. 

Results from the profitability study showed that different photovoltaic station setups would 

become cost effective within 7…11 years. It was concluded that the profitability period is 

mainly determined by the stations initial building costs and not so much by its power ca-

pacity.  

Keywords: renewable, solar resource, photovoltaic, energy consumption analysis, place-

ment of photovoltaic arrays, feasibility analysis 
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SISSEJUHATUS 

Mõistmaks, et tänapäevase ühiskonna üheks oluliseks probleemiallikaks on energeetika-

sektor ning eeskätt just energia tootmine, ei pea inimene omama energeetikaalast erihari-

dust. Piisab sellest kui tegu on isikuga, kes jälgib erinevate meediakanalite vahendusel re-

gulaarselt igapäevast uudisvoogu. Sellisel juhul pole lihtsalt võimalik, et inimene ei kuule 

uudiseid, teateid või arvamusi, mis otseselt või kaudselt on seotud energeetika valdkonna-

ga.  

Paljude selliste uudiste puhul on nende sisu seotud näiteks energeetikasektorit puudutavate 

poliitiliste otsustega, tavatarbijat otseselt mõjutava elektrihinnaga, keskkonna saaste ning 

seda määravate direktiividega jne. Keskendumata siinkohal ühelegi konkreetsele näitele, 

on autori hinnangul neis tavapärastes uudistes esile toodud probleemidele lahendit otsides 

sageli võimalik jõuda tulemuseni, mis on otseselt seotud energia tootmise protsessiga. 

On üldlevinud teadmine, et taastumatutest loodusvaradest nagu näiteks nafta, maagaas, 

kivisüsi või eestlastele hästi teada põlevkivi, pole nende piiratud koguse tõttu võimalik 

lõpmatult energiat toota. Lisaks on probleemne asjaolu, et sageli kaasneb nende loodusva-

rade käitlemisega mitmeid olulisi keskkonna probleeme. Olenemata sellest on prognoosi-

tud, et ka veel aastal 2040 toodetakse sarnaselt praegusele ligikaudu 80 % maailmas vajali-

kust energiast just taastumatutest, fossiilsetest kütustest [1, 2].  

Positiivne on aga see, et üha enam kasutatakse energia tootmiseks ka taastuvenergiaalli-

kaid. Levinuimateks ning enim teatud taastuvenergiaallikateks saab autori hinnangul luge-

da hüdro-, tuule-, päikese- ning bioenergiat. Eestis kasutatakse tänasel päeval taastuvener-

gia tootmiseks enim bio-, tuule- ning päikeseenergiat. Kõige kiiremat tootmismahtude kas-

vu on näha päikeseenergia valdkonnas [3]. 

Käesoleva bakalaureusetöö peamiseks eesmärgiks on just nimelt päikeseenergia tootmis-

võimaluste hindamine Tartumaal Annikorus asuva teraviljakuivati näitel. Täiendavaks 

eesmärgiks on teostada tasuvusarvutused, erinevate tootmisvõimsustega päikeseelektrijaa-

madele, et hinnata päikeseenergia kasutamise otstarbekust. 
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Püstitatud eesmärkide saavutamiseks on vajalik:  

1) analüüsida teraviljakuivati energiatarbimist; 

2) leida sobivad võimalused päikeseelektrijaama rajamiseks; 

3) teostada erinevate süsteemide tasuvusarvutused; 

4) hinnata kriitiliselt töös tehtut ning saadud tulemusi. 

Bakalaureusetöö päevakajalisust selgitab asjaolu, et suurte energiatarbijatena on teravilja-

kuivatid kaudselt ka suured fossiilsete kütuste tarbijad. Seega taastuvenergia osakaalu 

tõstmine elektrienergia tarbimises oleks selgelt positiivse tulemiga – seda ka kõige üldise-

mas mõttes. Vähemtähtis pole ka see asjaolu, et kuivati omanik on huvitatud kulude kok-

kuhoiust elektrienergia tarbimises ning positiivsete üldhinnangute tulemusena on suur tõe-

näosus reaalse projekt elluviimiseks. 
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1. PÄIKESEENERGIA KASUTAMINE ELEKTRITOOTMI-

SEKS 

 

1.1. Päikeseelektrijaamade ajaloost [4,5] 

 

Umbkaudu 100 aastat peale fotoelektrilise efekti avastamist (aastal 1839) ning ligikaudu 

50 aastat peale esimese fotoelemendi valmistamist (aastal 1877), hakati 1930. aastatel 

elektrienergia tootmiseks kasutama ka päikeseenergiat. Väikese võimsusega elektrijaama-

des võeti kasutusele rennpeeglid, et suunatud päikesekiirguse abil aurustada torustikes voo-

lav vedel soojuskandja. Tekkinud auru kasutati elektri tootmiseks tarviliku generaatori 

käitamiseks, sarnaselt praegu Eesti elektrijaamades kasutatavale süsteemile. Esimene suure 

võimsusega rennpeegel-elektrijaam valmis aga alles 1980. aastate keskpaigas. Joonisel 1.1. 

on näha, millise ülesehitusega on rennpeegel-elektrijaamade päikeseenergia kollektorid. 

 

 

 Joonis   1.1.  Rennpeeglid, mille kohal olevas torustikuks asub aurustatav vedelik, USA’s  

Californias Kramer Junctioni piirkonnas [6] 

 

Tulenevalt asjaolust, et esimeste fotoelementide kasutegur oli maksimaalselt 1 % ei võetud 

neid elektri tootmises esialgu kasutusele. Alles aastal 1954 valmis USA uurimisinstituudis 

Bell Laboratories fotoelement, mille kasutamine oli otstarbekas. Valmistatud fotoelemendi 

kasutegur oli ligikaudu 6 %. Aasta hiljem koostati samas instituudis ka maailma esimene 

päikesepaneel. Järgmiseks suuremaks sammuks fotoelementide ajaloos saab lugeda nende 

kasutuselevõttu kosmosetehnikas 1958. aastal. Sealtmaalt edasi hakkas päikesepaneelide 
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kasutamine levima ka nii-öelda tavatarbimises. Sageli oli PV-paneelide (ingl photovoltaic) 

kasutamise eesmärk tagada elektrivarustus seal, kus see muidu võimatu oleks olnud. Näi-

teks paigaldati Jaapanis aastal 1963 päiksepaneelid, koguvõimsusega 242 W, ühele tuletor-

nile. Kui tänapäeval piisaks sellise võimsuse saavutamiseks ühe (pindalaga ligikaudu 1,6 

m
2
) PV-paneeli paigaldamisest, siis toona tegi see tuletornist enim päikeseenergiat kasuta-

va hoone maailmas. Esimese fotoelementide baasil töötava elektrijaama rajamiseni jõuti 

aastal 1977 ehk sada aastat peale esimese fotoelemendi valmistamist.  

Samal aastal avati ka maailma esimene torn tüüpi päikeseelektrijaam. Torn tüüpi päikese-

elektrijaama näide on toodud joonisel 1.2.  

 

 

 Joonis 1.2.  Torn tüüpi päikeseelektrijaamad Hispaanias Andaluusia piirkonnas [7]  

Täiendavalt juba mainitud päikeseelektrijaamadele on maailmas kasutusel veel nn päikese-

tiigid, millest esimene rajati Israelis aastal 1979. Samuti kasutatakse enamikele vähetuntud 

päikesekorstnaid (ingl solar chimney). Enim kasutatakse praegusel ajal aga just fotoelektri-

lisi, torn ning rennpeegel elektrijaamu. Kõik hetkel maailma võimsaimad päikeseelektri-

jaamad (tabel 1.1.) asuvad USA-s California ning Nevada osariigis. 

 

Tabel 1.1.  Võimsaimad päikeseelektrijaamad maailmas [8…12] 

Elektrijaama nimi Tüüp Valmimisaasta        , MW 

Desert Sunlight Solar Farm PV 2015 550 

Topaz Solar Farm PV 2014 550 

Copper Mountain Solar Facility PV 2015 458 

Ivanpah Solar Power Facility Torn 2014 392 

Solar Energy Generating Systems Rennpeegel 1990 354 
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1.2. Fotoelement elektrijaamad Eestis 

 

Autorile teadaolevalt on praeguseks ajaks Eestis kasutusel ainult PV-paneelidel põhinevad 

elektrienergia tootmiseks mõeldud süsteemid. Sellest tulenevalt vaadeldakse, hinnatakse 

ning analüüsitakse edasises töös ainult PV-paneelidel baseeruvaid elektrijaamu ning nen-

dega seotud parameetreid. 

Eestis oli esimeseks päikeseenergia kasutusele võtjaks Veeteede Amet, hakates enne sa-

jandivahetust paigaldama tuletornidele ning meremärkidele PV-süsteeme võimsusega kuni 

0,5 kW. Eesti tavatarbijatele muutusid PV-süsteemide hinnad kättesaadavaks 2000. aastate 

teises pooles [5]. Praeguseks märkimisväärselt langenud süsteemide hinnad ning toetus-

programmid on kaasa aidanud mitmete autonoomsete (ingl off-grid) kui ka võrguühendu-

sega (ingl on-grid) elektrijaamade loomisele. Eestis on tänasel päeval orienteeruvalt 180 

inimest või ettevõtet, kes kasutavad elektrienergia tootmiseks PV-paneele on-grid süstee-

mis. Enamuses on sellisel puhul tegu mikrotootjatega, kelle elektrijaama võimsus on väik-

sem kui 11 kW [3]. Ent on ka mitmeid näiteid suurematest elektrienergia tootjatest. 

OÜ Elektrilevi andmetel asub tänasel päeval Eesti suurim töötav PV-jaam (joonis 1.3.) 

Pärnu linnas, ühe tööstuskompleksi katusel.  

 

 

Joonis 1.3.  Tööstushoone katusele paigaldatud Eesti suurim PV-elektrijaam Pärnus[13]  

 

Elektrijaama installeeritud võimsuseks on 176,25 kW ning võrku lülitati see 2014. aasta 6. 

septembril. Elektrijaama projekteerinud ettevõtte hinnangul on jaama tasuvusajaks 7,5 aas-
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tat [14…16]. Lisaks Pärnus asuvale päikeseelektrijaamale on Eestis veel teisigi, suuremaid 

päikeseenergia tootjaid. Siinkohal tuuakse välja (tabel 1.2.) viis suuremat päikeseelektri-

jaama Eestis, tuginedes OÜ Elektrilevi andmetele.  

 

Tabel 1.2.  Võimsaimad päikeseelektrijaamad Eestis [14] 

Elektrijaama nimi Asukoht 
Võrguga liitumise 

kuupäev 

Liitumisvõimsus, 

kW 

Autobaas PV-jaam Pärnu 6.09.2014 140 

Päikeseenergia park Tartu pole teada 120 

Harku Invest PV-jaam Tallinn 11.02.2015 99,8 

Kurenurme Päikesepark Sõmerpalu vald 7.03.2015 62,5 

Palamuse Gümn. Elektrijaam Palamuse alev 27.08.2014 60 

 

Võrreldes omavahel tabeleid 1.1. ja 1.2. on ilmne, et hetkel Eestis päikeseenergia abil too-

detavad võimsused on maailma mastaabis väga marginaalsed. 

 

1.3. Päikeseenergia ressurss Eestis  [17,18] 

 

Hindamaks päikeselt saadavat energeetilist ressurssi kasutatakse päikesekiirguse mõistet. 

Päikesekiirguse mõõtmisel ning selle kasutamisel arvutustes tarvitatakse enamasti ühikut 

W∙h/m
2
 või kW∙h/m

2
. Lisaks on tavapärane, et päikesekiirguse väärtust antakse edasi näi-

teks aasta ja päeva lõikes, ühikutega kW∙h/m
2
∙a ning kW∙h/m

2
∙päevas. Selline käsitlus an-

nab hea ülevaate sellest, milline on ressurss vaadeldava perioodi jooksul. 

Uuringud on näidanud, et ainuüksi Eestis piires, rääkimata Euroopa mastaabist, võivad 

vaadeldavale pinnale langevad kiirgushulgad selgelt erineda. Suures mastaabis (Euroopa) 

on erinevuse peamiseks põhjuseks vaadeldava punkti asukoht, eeskätt pikkuskraad. Seejä-

rel, väiksemal skaalal (Eestis), on oluline konkreetse punkti geograafia ning kliima.  

Hinnates suuremat pilti, on mõistetav, et mida kaugemale liikuda ekvaatorist, seda väikse-

maks jääb vaadeldavale pinnale langev päikeseenergia hulk – sellest ka pikkuskraadi oluli-

ne mõju. Analüüsides päikesekiirguse väärtusi näitena toodud Euroopas (joonis 1.4.), on 

näha, et lõunapoolsetes riikides nagu näiteks Portugal ning Hispaania (Vahemere piir-

kond), on päikesekiirgust märksa rohkem kui mujal Euroopas. Siinkohal võib välja tuua 

näiteks Prantsusmaa, Poola või Balti riigid, rääkimata Norra, Rootsi ja Soome põhjaosa-

dest. Joonisel 1.4. toodud päikesekiirguse kaardi aluseks on olukord, kus vaadeldav pind 
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(PV-paneel) on paigaldatud statsionaarselt, optimaalse kaldenurga (maapinna suhtes) alla 

ning orienteeritud lõunasse. Optimaalse nurga alla mõistetakse seda kui pinnale langeb 

vaadeldavas ajaühikus maksimaalne võimalik kogus päikesekiirgust. Antud joonisel on 

vaadeldava perioodi pikkuseks üks aasta. Täiendavalt on jooniselt võimalik näha, milline 

oleks eeldatav 1 kW suuruse PV-süsteemi tootlikus kui süsteemi kasutegur oleks 75 %.  

 

Joonis 1.4.  Euroopa päikeseenergia potentsiaal, PV-paneelide optimaalse kaldenurga korral [19]  

 

Joonisel 1.4. toodud kaarti vaadeldes ilmneb, et eelnevalt välja toodud pikkuskraad on tõe-

poolest selge mõjutegur päikeseenergia ressurssi hinnates. Mitmete riikide puhul on või-

malik märgata, et ka riigipiiride sees omab pikkuskraad tootlikkusele selget mõju. Paiguti 

joonistuvad välja ka kohaliku geograafia mõjud. Näiteks Itaalias on näha, et kiirgusfoon 

riigi keskosas, Apenniini mäestikus, on väiksem kui rannikualadel. Mäestike poolt avalda-

tavat mõju kiirgusfoonile on näha ka näiteks Pürenee, Alpi ning Karpaatia mäestike puhul. 

Mõningate riikide vaheline päikeseenergia potentsiaalide võrdlus on toodud tabelis 1.3. 

Tabelisse on kantud viie vabalt valitud Euroopa riigi potentsiaalse päikeseenergia ressursi 

võrdlus, lähtudes joonisest 1.4. 
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Tabel 1.3.  Mõningate Euroopa riikide päikeseenergia ressurss vaadeldava pinna opti- 

maalse kaldenurga korral [19] 

Riik 
Potentsiaalne ressurss, 

kW∙h/m
2
∙a 

1 kW (        suuruse PV-jaama aastane 

elektrienergia toodang, kW∙h 

Portugal 1600…2200 1200…1650 

Prantsusmaa 1200…2200 900…1650 

Poola 1100…1400 825…1050 

Eesti 1100…1200 825…900 

Soome 800…1200 600…900 

 

Analüüsides lähemalt päikesekiirguse intensiivsust Eestis (joonis 1.5.) on näha, et esile 

kerkib piirkondliku geograafia mõju.  

 

 

Joonis 1.5.  Eesti päikeseenergia potentsiaal, pinna optimaalse kaldenurga korral [20]  

 

Joonisel toodud kaardi alusel saab Eesti jagada kaheks piirkonnaks.. Lääne-Eestis ning 

saartel langeb optimaalse kaldega 1 m
2
 suurusele pinnale aastas keskeltläbi 

1150…1200 kW∙h päikeseenergiat. Samas Ida-Eestis jääb see näitaja 1100…1150 kW∙h 
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vahele. Ida-Eestis tõusevad esile üldpildiga võrreldes kõrgema intensiivsusega Otepää ning 

Haanja kõrgustike piirkonnad. Sarnaselt joonisele 1.4. on ka joonisel 1.5. päikesekiirguse 

kaardi aluseks olukord, kus vaadeldav pind (PV-paneel) on paigaldatud statsionaarselt, 

optimaalse kaldenurga all ning orienteeritud lõunasse. 

Sageli võrreldakse kirjanduses Eestis kasutada olevat päikeseenergia ressurssi maailma 

suurima päikeseenergia tootja, Saksamaa [21], omaga. Jooniselt 1.4. on näha, et potentsiaa-

lid on tõepoolest võrreldavad. Mõlema riigi puhul tuleb aga selgelt esile, et aastase perioo-

di lõikes on päikesekiirguse intensiivsus väga varieeruv. Modelleerimistarkvara Homer Pro 

andmebaasist tehtud väljavõtte (joonis 1.6.) kinnitab seda hästi.  

 

 

Joonis  1.6.  Ekraanitõmmis aasta päikesekiirguse andmetest, Annikoru Seemnekeskuse asu-  

kohas, modelleerimistarkvara Homer Pro keskkonnas. 

 

Homer Pro andmebaasi alusel langeb Annikoru Seemnekeskuse asukohas aastasest päike-

seenergia kogusest, maapinna suhtes horisontaalsele pinnale, aprilli algusest augusti lõppu 

jääva perioodi jooksul koguni 72,5 %. Seejuures maksimaalne on kiirguse intensiivsus 

juuni kuus, mil see on keskmiselt 5,52 kW∙h/päevas. Mais ning juulis on see näitaja kes-

keltläbi 5,25 kW∙h/päevas. Mõnevõrra madalamad on väärtused aga aprillis ning augustis. 

Ülejäänud seitsme kuu jooksul päikeselt saadav energiahulk on vaid 27,5 % aastasest ko-

gusest. Novembri algusest jaanuari lõpuni on näitaja vaid 4,2 % aastasest kogusest. Esile-

tõstetud protsendid toovad selgelt välja asjaolu, et hilissügisel ning talveperioodil on Eestis 

päikeseenergia ressurssi vähe. Analoogiline on olukord ka Saksamaa pealinnas Berliinis, 

kus märgitud protsendid on vastavalt 68 %, 32 % ning 6,8 %.  
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Lisaks programmi Homer Pro andmebaasile tehti sarnane väljavõte (joonis 1.7.) ka veebi-

põhisest PV-süsteemide tootmismahtude arvutamiseks mõeldud vabavara PVGIS andme-

baasi andmetest. 

 

 

Joonis  1.7.  Aastane päikesekiirguse jaotumine, Annikoru Seemnekeskuse asukohas, va- 

bavara PVGIS andmete alusel [22] 

 

Homer Pro ning PVGIS andmete võrdlusest (tabel 1.4.) ilmnes, et  andmebaaside energia-

hulgad olid küll erinevad, kuid vähesel määral. Erinevuse olemasolu viitab aga asjaolule, et 

erinevate andmebaaside alusel teostatud kalkulatsioonide tulemid võivad teineteisest erine-

da. Autori hinnangul ei oleks Eesti PV-jaamade mastaabis erinevused väga suured, märga-

tavad oleks need aga näiteks maailma suurimate PV-jaamade puhul. 

  

Tabel 1.4. Tarkvarade Homer Pro ning PVGIS kiirgusnäitajate võrdlus 

Kuu 
Keskmine energia hulk (Homer 

Pro), kW∙h/m
2
∙päevas 

Keskmine energia hulk (PVGIS), 

kW∙h/m
2
∙päevas 

1 2 3 

Jaanuar 0,490 0,361 

Veebruar 1,230 0,883 

Märts 2,490 2,280 

Aprill 3,810 4,020 

Mai 5,230 5,290 

Juuni 5,520 5,600 

Juuli 5,270 5,310 

August 4,210 4,150 

September 2,650 2,570 

Oktoober 1,310 1,180 

0
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Tabel 1.5. järg   

1 2 3 

November 0,610 0,409 

Detsember 0,310 0,231 

Aasta keskmine 2,760 2,700 

 

Tabelist 1.4. on näha, et teatavaid erinevusi esines küll kuu keskmiste kiirgusnäitajate osas, 

kuid aasta lõikes oli keskmiste näitajate vahe minimaalne. Homer Pro andmete alusel oli 

Annikoru Seemnekeskuse asukohas aasta lõikes keskmiseks kiirguseks 

2,76 kW∙h/m
2
∙päevas, samas kui PVGIS andmebaasi alusel oli sama näitaja 

2,70 kW∙h/m
2
∙päevas. 
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2. KUIVATIHOONE LÜHIKIRJELDUS NING ELEKTRI-

ENERGIA TARBIMISE ANALÜÜS  

 

2.1. Teraviljakuivati üldiseloomustus  [23] 

 

Annikoru Seemnekeskusele kuuluv teraviljakuivati asub Tartumaal Konguta vallas Annik-

oru külas Hoidla maaüksusel. Suurematest läheduses asuvatest linnadest – Tartust ning 

Elvast, jääb teraviljakuivati vastavalt 30 ning 10 kilomeetri kaugusele. Joonisel 2.1. on 

kuivati asukohast parema ülevaate saamiseks toodud kaart, millel on markeriga kujutatud 

kuivatikompleksi asukoht. 

 

 

Joonis 2.1.  Teraviljakuivati asukoht, kaardil näidatuna [24]  

 

Töö näidisobjektiks oleva teraviljakuivati hoone näol on tegu 1982. aastal ehitatud endise 

kartulihoidlaga. Hoone praegused omanikud ostsid selle aastal 1993 ning mitmete ehitus- 

ja renoveerimistööde käigus on seda mugandatud teravilja käitlemise lihtsustamiseks. Tä-

nasel päeval on algses hoones ning selle külge täiendavalt ehitatuna kasutusel kaks teravil-
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jakuivatit ning nende tööks vajalikud seadmed ja süsteemid. Lisaks on hoones mitmed löö-

vid (mida kasutatakse teravilja hoiustamiseks), töökoda, olme- ning kontoriruumid.  

 

Laienemine väljapoole algse kartulihoidla piire toimus aastal 2009. Toona alustati algse 

hoone külge, selle põhjaküljele, uue, kaasaaegse teraviljakuivati Svegma 4118I ehitamist. 

Uus kuivati valmis 2010. aasta sügisel ning täisvõimsusega hakkas see esmakordselt tööle 

2011. aasta kuivatusperioodil. Laienemise väljapoole algset hoonet tingis seemnekeskuse 

haritava põllupinna järk-järguline suurenemine ning sellega kaasnenud kuivatusvajaduse 

kasv. Tänasel päeval on Annikoru Teraviljakeskuse hallata põllumaad ligikaudu 2500 hek-

tari ulatuses. Haritaval põllumaal kasvatatakse tali- ja suvivilju, tali- ning suvirapsi, kaun-

vilju ja heintaimi.  

 

2.2. Hoone energiavarustuse lühiselgitus ning suuremad tarbijad 

 

Elektrivõrku on kuivatikompleks ühendatud hoonega samal maaüksusel asuva Juuli nime-

lise kompaktalajaama kaudu. Tegu on 15/0,4 kV jaotlaga, mille näivvõimsuse nimiväärtu-

seks on 630 kVA. Jaotla jääb algse kuivatihoone loodenurgast orienteeruvalt 25 m lääne 

poole, asudes haritava maa ning hooviala vahel. Alajaama paiknemist aitab paremini mõis-

ta lisas A toodud väljavõte uue kuivati elektriprojekti asendiplaanist.  

Jaotlat saab ühtlasi lugeda ka hoone peajaotuskeskuseks. See on tingitud asjaolust, et tarbi-

ja peakaitse, (3 500/630 A sulavkaitse) ning elektrienergia arvesti (Landis+Gyr E450) asu-

vad mõlemad kompaktalajaama korpuses. Lisaks toimub ka esimene toiteahela jagunemine 

jaotuskeskustesse alajaama sees. Lisas B (alajaama ning jaotuskeskuste SK-1 ning SK-2 

põhimõtteskeem) asuvalt jooniselt on näha, et kuivatikompleksi siseselt on elektrienergia 

tarne jaotatud kaheks osaks. Aastal 2010 valminud kuivati ning selles süsteemid saavad 

toite jaotuskeskusest SK-2 ning algne hoone jaotuskilbist SK-2. Mõlema jaotuskeskuse 

puhul on toitekaablina kasutusel AXPK4G240 marki kaabel. Oluline on siinkohal märkida, 

et uue kuivati toiteks on kasutatud kahte AXPK4G240 kaablit, mis on lülitatud rööptööle. 

Toiteliini kogupikkus uue kuivati puhul 132 m ning vana hoone puhul 128 m.  

Suuremateks elektri tarbijateks kompleksis on vahelduvvoolu elektrimootorid. Mootoreid 

kasutatakse ajamitena kuivatisüsteemides, kus nende peamiseks eesmärgiks on konveierite, 

elevaatorite, puhastite ja ventilaatorite käitamine. Aastal 2010 valminud kuivati puhul on 
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teada peaaegu kõigi, ligikaudu 50 süsteemi käitamiseks kasutatava mootori nimivõimsu-

sed. Siinkohal tuuakse välja (tabel 2.1. ) vaid need süsteemi osad ja neid käitavate mootori-

te võimsused, kus mootori võimsus on vähemalt 5 kW. Algses hoones asuva kuivait Antti 

kohta puuduvad andmed, mis võimaldaks täpsemalt välja tuua seal kasutusel olevaid suu-

remaid võimsusi.  

 

Tabel 2.1.  Võimsaimad elektrimootorid uues kuivatis [25] 

Jrk nr Töömasina nimetus Käitava mootori võimsus, kW 

1. vastuvõtu konveier 5,5 

2. puhasti-sorteer Damas Sigma 18,5 + 5,5 

3. Vastuvõtupunkrite täiteelevaator 7,5 

4. sorteer Alfa 7,5 

5. kuivati täiteelevaator 7,5 

6. kuivati ventilaatorid 18,5 + 15 

7. kuivati ahju ventilaator 18,5 

8. kuivati ahju suitsugaaside ventilaator 5,5 

9. kuivati ahju ventilaator 11 

10. kuivati tühjenduselevaator 7,5 

11. autolaadimispunkri täiteelevaator 7,5 

12. puhtija 7,5 

13. Venticlon VT20 18,5 

Kokku  161,5 

 

Tabelis 2.1. toodud andmetest on näha, et uue kuivati süsteemis kasutatavatest ligikaudu 

50’st vahelduvvoolu elektrimootorist orienteeruvalt 30 % on suurema võimsusega kui 5 

kW. Tabelis 2.1. viidatud süsteemide koguvõimsus on 161,5 kW, mis on tavatarbijale võr-

reldav näiteks 108 tolmuimeja (1500 W) kasutamisega. Oluline on mõista, et välja toodud 

on vaid 1/3 ühe kuivati mootoritest, mis näitab selgelt, et mootoritel on energiatarbimises 

suur osakaal.  

 

2.3. Kuivati elektrienergia tarbimise analüüs 

 

2.3.1. Andmetest üldiselt 

 

Käesolevas töös kasutatakse kompleksi energiatarbimise analüüsiks OÜ Elektrilevi poolt 

eelmainitud jaotlasse paigaldatud kaugloetava elektrienergia arvesti abil salvestatud and-

meid. Kaugloetav arvesti paigaldati jaotlasse 2011. aasta detsembri alguses. 
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Analüüsitavad andmed pärinevad AS Eleringi andmelaost, kuhu salvestatakse kõigist Ees-

tis kasutatavatest kaugloetavatest elektriarvestitest pärit andmed. Seejuures on konkreetse 

tarbimispunkti omanikul igal ajal võimalik keskkonda siseneda (kasutades selleks näiteks 

ID-kaarti) ja enda tarbimisajaloost ülevaade saada. Täiendavate võimaluste hulgas on va-

riant teostada andmete väljatrükk, et neid ise analüüsida. Seda moodust on kasutatud ka 

käesolevas lõputöös. Andmete väljavõtted on tehtud objekti omaniku poolt, kes need töö 

autorile edastas. Töö tarbeks analüüsitud andmed pärinevad aastatest 2012…2014.  

Ühes ööpäevas tarbitud elektrienergia koguste alusel koostati programmi MS Excel abil 

tulpdiagrammid, mida seejärel täpsemalt analüüsiti. Täiendavalt on graafikutele lisatud 

päevase tarbimise kesk- ning mediaanväärtused.  

 

2.3.2. Aasta 2012 energiatarbimise analüüs 

 

Analüüsides kuivatikompleksi energiatarbimist aastal 2012 on graafikult (joonis 2.2.) näha 

teineteisest selgelt erinevaid tarbimisperioode. Aastases elektrienergia tarbimistsüklis on 

võimalik eristada nelja erinevat perioodi. Esimene periood on orienteeruva pikkusega 2,5 

kuud ning kestab jaanuari algusest poole märtsini. Teise perioodi, pikkusega 4 kuud, moo-

dustab ajavahemik märtsi keskpaigast juuli keskpaigani. Seejärel on jooniselt näha suure 

tarbimisega, kolme kuu pikkust perioodi juuli keskelt oktoobri keskpaigani. Aasta lõpu-

poole, novembris ja detsembris, on taas võimalk märgata teatud spetsiifikat kuivati ener-

giatarbes. 

Vaadeldes kuivati energiatarbimise esimese perioodi üldpilti, on graafikult võimalik näha 

viiepäevaseid, kõrgema intensiivsusega ning kahepäevaseid, madalamaintensiivsusega 

tarbimistsükleid. Tarbimistsüklite võrdlus nädalapäevadega näitas, et tegu oli tööpäevade 

ning puhkepäevade vaheldumisega. Uurides lähemalt esimesel perioodil tarbitud elektri-

energia koguseid, ilmneb, et töönädala sees kõigub maksimaalne päevas tarbitud energia 

kogus ligikaudu 100…150 kW∙h, jäädes 300…450 kW∙h piirkonda. Sama perioodi puhke-

päevadel on jäävad tarbitud koguste maksimaalsed väärtused allapoole 200 kW∙h piire.  

Teise perioodina välja toodud vahemikku märtsi keskpaigast juuli keskpaigani ilmestab 

pidev ning lineaarse iseloomuga energiatarbe vähenemine. Vähenemine hakkab toimuma 

päevas tarbitud koguse 200 kW∙h juurest ning lõppeb 50 kW∙h juures. Aprilli teisest poo-
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lest alates pole enam võimalik tööpäevade ning puhkepäevade graafikult eristamine, sest 

tarbimised muutuvad väga sarnaseks.  

 

 

Joonis  2.2.  Aasta 2012 energiatarbe diagramm 

Märkus: joonisel MW∙h’des toodud elektrienergiast räägitakse tekstis kW∙h’des. Joonisel 

kasutatakse MW∙h’de, kuna see võimaldas suurendada graafikuala ning tagas seeläbi dia-

grammi parema loetavuse. Sarnaselt on toimitud ka joonistega 2.3. … 2.5. 

 

Järgneva kolmekuulise tarbimisperioodi maksimaalne päevas tarbitud elektrienergia kogus 

ületab senist maksimaalväärtust ligikaudu 8 kordselt, ulatudes 4000 kW∙h juurde päevas. 

Vaadeldes perioodi ilmestavat tulpdiagrammi osa, on võimalik teha lihtsustus ning öelda, 

et perioodi tarbimine on sinusoidse iseloomuga. Kuigi tarbimisgraafikus esineb ka mõnin-

gaid nii-öelda sakke, on sinusoidi iseloom selgelt märgatav. Tarbimise kasv perioodi algul 

ligikaudu 50 kW∙h’lt umbkaudu 700 kW∙h’ni on võrdlemisi sujuv, misjärel mõned päevad 

enne augustit langeb see päevaks tagasi 50 kW∙h juurde. Seejärel toimub järsk tarbimise 

kasv, mis mõningatel päevadel siiski ka langustega vaheldub. Maksimaalne on tarbimine 

augusti lõpust septembri keskpaigani. Sellel ajal tarbitakse enamusel päevadest vähemalt 

3000 kW∙h elektrienergiat. Ajavahemik sisaldab ka umbes 3…5 päeva, mille jooksul on 

tarbitav elektrienergia kogus madalam: alla 2500 kW∙h. Septembri keskpaigast alates hak-
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kab kompleksi tarbimine vähenema, langedes üsna järsult ligikaudu nädalaks 1200 kW∙h ja 

2200 kW∙h vahele. Seejärel toimub mõnepäevane kasv energia tarbimises. Peale seda toi-

mub tarbimise võrdlemisi sujuv vähenemine, umbkaudu 2 nädala jooksul. Autori hinnan-

gul saab kõrge tarbimisega perioodi lugeda lõppenuks oktoobri keskpaigas. 

Aasta kahel viimasel kuul jääb päevas tarbitav elektrienergia kogus hinnanguliselt 

200…350 kW∙h juurde. Novembris esineb ka kõrgemat tarbimist (500…600 kW∙h), kuid 

vaid mõnel päeval. Täiendavalt saab öelda, et aasta kahe viimase kuu tarbimine on stabili-

seeruva iseloomuga: detsembri lõpuks jääb päevas tarbitav energia kogus 200 kW∙h juurde. 

Hinnates aga seda, et juuni keskpaigast oktoobri keskpaigani on tarbimine mitmekordselt 

suurem perioodi välisest tarbimisest, on ilmne, et see viib kõrgele energiatarbe keskväärtu-

se. Selle tõttu on keskväärtuse edasine kasutamine, näiteks baasväärtusena pargi optimee-

rimise juures kaheldava väärtusega. Siinkohal on otstarbekas võrrelda keskmist- ning me-

diaantarbimist, mis on graafikule kantud pidevjoontega. Keskmiseks- ning mediaantarbi-

mise väärtusteks on vastavalt 588,5 ning 217,0 kW∙h/päevas. Mediaanväärtuse peaaegu 

kolmekordne erinevus keskväärtusest toob hästi välja selle, et kõrge tarbimise periood tõs-

tab selgelt energiatarbe keskväärtust. Autori hinnangul annab siinkohal aasta lõikes parema 

ülevaate energiatarbimise mediaanväärtus.  

Kokku kulus aastal 2012 kuivatikompleksis elektrienergiat 215 380 kW∙h. Töö 4. peatükis 

teostatud arvutuste tulemusena leiti, et kuivati 2014. aasta keskmiseks elektrienergia hin-

naks kujunes 0,1197 €/kW∙h. Kasutades arvutuses 2014. aasta keskmist elektrihinda, on 

näha, et teraviljakuivati elektrienergiale kulunuks aastal 2012 ligikaudu 25 800 €. 

 

2.3.3. Aasta 2013 energiatarbimise analüüs 

 

Kuivatikompleksi elektrienergia tarbimise iseloom oli 2013. aastal sarnane juba vaadeldud 

aastale 2012. Analoogiliselt aastale 2012 on 2013. aasta energiatarbimise graafikult (joonis 

2.3.) võimalk välja tuua erineva tarbimisega perioode. Erinevusena saab välja tuua aga 

selle, et aasta lõppu on lisandunud täiendav, viies periood. Ühtlasi on erinevad ka perioo-

dide pikkus ja asetsemine kalendriaastas. Lisaks on võimlik märgata mõningaid erinevusi 

ka tarbitud elektrienergia kogustes. 
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Joonis  2.3.  Aasta 2013 energiatarbe diagramm 

Märkus: vt. joonis 2.2. märkust 

 

Vaadeldes esimest perioodi aastal 2013 ilmneb, et võrreldes aastaga 2012 on periood mõ-

nevõrra nihkes ja ajaliselt pikem. Ühtlasi on suurem ka tarbitud elektrienergia kogus. Pe-

rioodi alguseks võib lugeda jaanuari keskpaika (teise poole algust), mil energia tarbimine 

kasvab 200 kW∙h juurest 400…500 kW∙h vahele. Perioodi hilisemas faasis jääb see 

300…500 kW∙h piirkonda. Üksikud ööpäevased tarbimismaksimumid veebruari alguses 

jäävad ka 600…700 kW∙h vahele. Sarnaselt aastale 2012 on graafikult võimalik eristada 

tarbimist töönädala sees ning nädalavahetusel. Perioodi lõpuks võib lugeda mai keskpaika, 

siis langeb tarbimine 400 kW∙h juurest alla 200 kW∙h. Seega on esimese eristatava perioodi 

pikkuseks umbes 3 kuud. Aastal 2012 oli selleks 2,5 kuud. 

Orienteeruvalt kuu hiljem algav ning samuti 2,5 kuu pikkune teine periood on olemuselt 

sarnane aastale 2012. Perioodi vältel toimub stabiilne energiatarbe vähenemine tarbimis-

mahu 200 kW∙h juurest 50 kW∙h piirkonda perioodi lõpuks. Analoogiliselt aastale 2012 on 

tegu lineaarset iseloomu omava vähenemisega. Vahemiku lõpuks saab lugeda juuni algust, 

mil toimub selge hüpe energiatarbe kasvus.  
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Juuli alguse energiatarbe kasvule 500 kW∙h piirkonda järgneb tarbimise vähenemine ligi-

kaudu 100 kW∙h juurde päevas, seda orienteeruvalt nädala pikkuseks perioodiks. Seejärel, 

juuli viimastel päevadel ning augusti alguses toimub hüppeline elektrienergia tarbimise 

kasv. Orienteeruvalt pooleteise nädalaga kasvab tarbimine enam kui 3200 kW∙h juurde. 

Sellele järgneb mõningane tarbimise langus, mis asendub mõne päeva jooksul aga maksi-

maalse tarbimisega augusti 2. ja 3. nädalal. Selle aja jooksul tarbitakse päevas elektriener-

giat vahemikus 3000…4000 kW∙h. Tarbimismaksimumi väärtused on vägagi sarnased aas-

tale 2012, kuid ajaliselt orienteeruvalt 2 nädalat varasemad. Maksimaalsele tarbimisele 

järgnev langus on algselt järsk: mõne päevaga langeb tarbimine orienteeruvalt 1600 kW∙h 

võrra. Edasine, rahulikuma tempoga langus, mis vaheldub ka mõnepäevase tõusuga sep-

tembri keskel, lõppeb oktoobri alguses, orienteeruvalt 200 kW∙h juures. 

Oktoobri algusest kuni poole detsembrini on eristatav periood, kus tarbimismaksimumid 

jäävad üldjoontes 250 ning 500 kW∙h vahele. Suurema tarbimisega on seejuures tegu ok-

toobris ning mõneti väiksemaga tarbimisega novembri ja detsembri esimeses pooles, kus 

maksimumid jäävad just 250 kW∙h juurde. 

Energia tarbimises on detsembri teises pooles ning aasta alguses (jaanuari esimeses pooles) 

võimalk näha võrdlemisi sarnast olukorda. Aasta 2013 tarbimisgraafikut vaadates saab 

öelda, et neid ajavahemikke omavahel mõtteliselt liites on tulemuseks viies tarbimispe-

riood aastal 2013. Detsembri teise poole päevase tarbimise piiriks võib lugeda 100 kW∙h’i 

ning aasta alguses oli see 200 kW∙h. Nii viiendast perioodist kui ka perioodidest üldiselt on 

lähemalt räägitud peatükis 2.4.5. 

Vastandades omavahel aastail 2012 ja 2013 tarbitud energia kesk- ja mediaanväärtusi saab 

öelda, et aastal 2013 oli kompleksi keskmine tarbimine väiksem. Samas mediaantarbimine 

kasvas ning seetõttu kujunes kesk- ja mediaantarbimise erinevuseks ligikaudu kaks korda 

(aastal 2012 oli see 2,7 korda). See viitab asjaolule, et aastal 2013 oli energiatarbimine 

ühtlasemalt jaotunud, ehk suuremaid maksimaalväärtusi oli vähem ning ühtlasi oli väiksem 

ka kuivati kogutarbimine. Kokku tarbiti 2013. aastal 196 342 kW∙h elektrienergiat, mis on 

umbkaudu 19 000 kW∙h vähem kui aastal 2012. Kasutades arvutuses samuti 2014. aasta 

keskmist elektrihinda, olnuks 2013. aasta kuluks elektrienergiale ligikaudu 23 500 €. 
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2.3.4. Aasta 2014 energiatarbimise analüüs 

 

Vaadeldes kuivati energiatarbimist aastal 2014 on näha, et see on mõnevõrra erinev juba 

vaadeldud aastatest 2012 ning 2013. Peamise erinevusena saab välja tuua selle, et omava-

hel pole võimalik selgelt eristada esimest kahte tarbimisperioodi. Hinnates diagrammi üld-

pilti jääb esmapilgul mulje, et ka üleüldine energiatarve aastal 2014 oli väiksem kui juba 

vaadeldud aastatel. 2014. aasta energiatarbe graafik on toodud joonisel 2.4. 

 

 

Joonis  2.4.  Aasta 2014 energiatarbe diagramm 

Märkus: vt. joonis 2.2. märkust 

 

2014. aasta energiatarbimise graafikut vaadates ilmneb, et eelnevatele aastatele, aasta algu-

ses, iseloomulik olnud päevane tarbimine suurusjärgus 300…500 kW∙h on asendunud tar-

bimisega 200 kW∙h ümbruses. Jaanuari lõpus ning veebruari alguses on märgata ka suure-

mat tarbimist, kuid maksimumid on eelnevatest aastatest selgelt madalamad, alla 

400 kW∙h. Tulenevalt sellest, et 1. perioodi lõpu ning 2. alguse vahele on keeruline selget 

piirjoont tõmmata, on autori hinnangul korrektne kui ajavahemik jaanuari lõpust juuli teise 

nädalani loetakse üheks perioodiks. Kuid kui seda siiski teha, oleks piir sobilik tõmmata 

märtsi keskele. Esmalt seepärast, et see kattub 2012 aasta teise perioodi algusega ning tei-
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salt seetõttu, et alates sellest ajast paistab energiatarve langevat all 200 kW∙h/päevas piiri. 

Languse lõppeb taas ligikauduse päevase tarbimise väärtuse 50 kW∙h juures, kestes ligi-

kaudu 3,5 kuud. 

Seejärel algab taas nii-öelda kõrge tarbimise periood. Juuli teise nädala paiku toimub ener-

giatarbimise kasv, mis kestab ligikaudu nädala ning mille käigus jäävad suurimad tarbitud 

kogused orienteeruvalt 1200 kW∙h juurde ööpäevas. Sarnaselt aastale 2013 järgneb sellele 

umbkaudu nädalane, väiksema tarbimisega aeg, misjärel toimub hüppeline energiatarbe 

kasv. Umbkaudu nädalaga kasvab tarbimine 400 kW∙h juurest 3200…4000 kW∙h juurde. 

Energiatarbimine vahemikus 3200…4000 kW∙h kestab samuti orienteeruvalt nädala ning 

see on ühtlasi ka suurima energia tarbega ajavahemik aastal 2014. Analoogiliselt aastatel 

2012 ja 2013 hakkab seejärel energiatarve langema. Langus vaheldub aga ka kolme, selgelt 

eristuva, ligikaudu nädalase perioodiga, mille jooksul tarbimine on kasvava iseloomuga. 

Stabiliseerumine toimub oktoobri keskpaigas, 300…400 kW∙h piirkonnas. Kõrge tarbimi-

sega perioodi pikkuseks aastal 2014 oli ligikaudu 3 kuud.  

Energiatarbimine oktoobri keskpaigast, pisut vähem kui detsembri keskpaigani on võrdle-

misi stabiilne. Oktoobris ning novembris on tarbimine küll pisut väiksem, kuid üldjoontes 

jäävad päevased maksimumid 300…500 kW∙h vahele. 

Sarnaselt aastale 2013 on detsembri teise poole ning jaanuari alguse tarbimiste kombinee-

rimisel võimalik saada viies tarbimise periood. Aastal 2014 jääb kompleksi päevane tarbi-

mine selles ajavahemikus 100 kW∙h või mõnevõrra rohkema piirile. 

Sarnaselt aastale 2013 on aastal 2014 (võrreldes eelnevaga) toimunud vähenemine elektri-

energia tarbimises. Seda ilmestab fakt, et aastas tarbitud elektrienergia kogus oli 179 

595 kW∙h ning keskmise energiahinnaga kulunuks sellele orienteeruvalt 21 500 €. Ühtlasi 

teeb see aastast 2014 vaadeldud perioodi kõige väiksema energiatarbimisega aasta. Kesk-

mine päevas tarbitud elektrienergia kogus 2014. aastal oli 492 kW∙h, samas kui aastatel 

2012 ja 2013 oli see vastavalt 588,5 ja 537,9 kW∙h. Tarbitud koguse mediaanväärtuseks 

aastal 2014 kujunes 186 kW∙h.  
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2.3.5. Elektritarbimise analüüsist kokkuvõtvalt 

 

Peatükkides 2.4.2. kuni 2.4.4. teostatud energiatarbimise analüüside täiendavaks piltlikus-

tamiseks on joonisel 2.5. toodud graafik, mis ilmestab kogu kolme aastase perioodi tarbi-

mist. Joonisele on välja toodud vaadeldud kolme aastase perioodi maksimaalne ning ka 

minimaalne tarbimine konkreetsel kuupäeval. Näiteks kuupäeval 01.08 oli maksimaalne 

tarbimine aastal 2014 (2146 kW∙h) ning minimaalne aastal 2012 (720 kW∙h)  

 

 

Joonis  2.5.  Päevane maksimaalne ning minimaalne tarbimine kolme aasta andmete alusel 

Märkus: vt. joonis 2.2. märkust 

 

Vaadeldes joonist 2.5. saab veelkord kinnitust asjaolu, et kuivati energiatarve on selgelt 

perioodilise iseloomuga. On näha, et ühes kalendriaastas on võimalik eristada viite erinevat 

tarbimisperioodi, milledest mõned on omavahel sarnase iseloomuga. Tarbimisgraafikutelt 

välja joonistunud perioodide selgitamiseks pöördus töö autor kuivati omanike poole. Pe-

rioodide selgitamist alustatakse kolmandast, ehk suurima tarbimise perioodist. 

Suurima tarbimisega perioodiks on kompleksis mõistetavalt kuivatusperiood, mille käigus 

toimub kuivatis aktiivselt põllult saabuva toodangu kuivatamine. Aastate lõikes perioodi 
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analüüsides ilmnenud tõusud ning langused energiatarbimises on seletatavad viljade erine-

vate valmimisaegade ning ilmastikuoludega. 

Neljanda tarbimisperioodi alguseks on põldudelt saagi koristamine lõppenud. Perioodi kes-

tel tegeletakse kuivatihoones peaasjalikult juba kuivatatud vilja puhastamise ning sorteeri-

misega. Sügiskuudel puhastatakse ning sorteeritakse peamiselt talivilju. Seda selgitas kui-

vati omanik asjaoluga, et talivilja külv toimub sügisel ning Annikoru Teraviljakeskuse näol 

on tegu Eesti suurima talivilja seemnetootjaga. 

Aastate 2014 ning 2013 detsembri teise poole ning jaanuari alguse väikest tarbimist selgi-

tas omanik puhkuseperioodiga. Nimelt proovitakse igal aastal suurem puhkuste laine sätti-

da just detsembri ja jaanuari kuusse, eeskätt majanduslikust otstarbekusest tulenevalt.  

Analüüsides esimese perioodina käsitletud ajavahemikule iseloomulikeks töödeks saab 

lugeda masinapargi hooldust ja remonti, kevadtöödeks valmistumist ning suviviljade pu-

hastamist ja sorteerimist. Tulenevalt asjaolust, et sügisel on eelisjärjekorras taliviljad ja 

nende käitlemine, jääb teatav hulk suvivilju käidelda ka kevadisele perioodile. Samas oli 

analüüsitud joonistelt näha, et perioodi pikkus võib kõikuda ning ka perioodi jooksul tarbi-

tava energia hulga varieeruvus on võrdlemisi suur. Näiteks 2013 aasta puhul tõi omanik 

välja, et pikem periood oli tingitud eeskätt sellest, et sügisel ei jõutud kõiki talivilju puhas-

tada, mis tähendas, et seda pidi tegema ka kevadel. Samas oli aastal 2014 näha, et kevadi-

sel perioodil tegeleti sorteerimise ning puhastamisega selgelt vähem. 

Kõige väiksema tarbimisega perioodi nimetas omanik kevadtööde perioodiks. Sellel ajal 

on enamus seemnekeskuse tööjõudu tegev põldudel ning kuivatikompleksis tehakse tööd 

vähem. Sellest tulenevalt on ka tarbimine kompleksis väiksem.  

Kokkuvõtvalt saab öelda, et kuivatikompleksi aastane energiatarve on suur (võrreldes näi-

teks pereelamute või korterite energiatarbega), jäädes 180…215 MW∙h vahele. Aastase 

tarbimismahu varieeruvus vaadeldud andmete alusel on umbkaudu 20 %. Tarbimine on 

selgelt perioodilise iseloomuga ning üsna hästi etteennustatav. Tarbimisgraafikute võrdlus 

päikesekiirguse aastase jaotusega toob välja asjaolu, et kompleksi suurima energiatarbega 

periood ei lange kokku suurima päikesekiirguse perioodiga.  
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3. PÄIKESEPANEELIDE PAIGUTAMINE 

 

3.1. Kuivatikompleksi asukoht maastikul  

Aerofotol (joonis 3.1.) on näha kuivatihoone paiknemine Hoidla maaüksusel. Täiendavalt 

on aerofotole kantud maapinna reljeefi ilmestavad samakõrgusjooned ning maakatte kõr-

gusmudel. Hoidla maaüksuse katastripiiride paremaks esiletõstmiseks on need joonisele 

3.1. toodud punase pidevjoonega.  

 

 

Joonis  3.1.  Kuivatihoone paiknemine maaüksusel ning maakatte kõrgusmudeli legend [26] 

Hinnates jooniselt  3.1. nähtavat, on võimalik välja tuua, et esmavaatlusel paistab hoone 

ning seda ümbritsev keskkond sobilik päikeseenergia abil elektri tootmiseks. Samakõrgus-

jooned toovad välja asjaolu, et reljeefsel maaüksusel asetsev kuivatihoone paikneb krundi 

kõige kõrgemas osas, asudes vähemalt 72,5 meetri kõrgusel merepinnast. Hinnates maakat-

te kõrgusmudeli andmeid saab välja tuua, et hoone lähiümbruses  pole kõrgeid objekte, mis 

näiteks hoone katusele PV-paneele paigutades neile varje võiks tekitada. Hoonest ida 

suunda jäävad puud pole selleks piisavalt kõrged ning lisaks asuvad nad madalamal kui 

hoone ise. Kuivatist edelasse jääv hoonete kompleks on varjude tekitamiseks küll piisavalt 
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kõrge, kuid asetseb kuivatist liiga kaugel. Algse hoone põhjaküljele jääv uus kuivati on 

varjude tekitamiseks piisava kõrgusega ning hoonele lähedal, kuid Eesti oludes põhjakaa-

rest langeva vähese päikesekiirguse tõttu on PV-paneelid üldjuhul orienteeritud lõunasse. 

 

3.2. Päikesepaneelide paigutusvõimalused kuivatikompleksis 

 

Päikeseelektrijaama paigutamiseks hoidla maaüksusele on kolm peamist võimalust. Erine-

vate potentsiaalsete asukohavõimalusteni jõuti peale joonisel 3.1. toodud kõrgusandmete 

analüüsi, objekti külastust ning vestlust kuivati omanikega.  

Esimene kolmest võimalusest on, et PV-paneelid paigutatakse kuivatihoone katusele. Ka-

tus koosneb kahest sektsioonist, millest üks, laiusega ~36 m, on ühepoolse läände suunatud 

kaldega. Teine osa on viilkatus, mille kummagi poole laius on ligikaudu 9 meetrit. Hoone 

katusest parema ülevaate saamiseks on joonisel 3.2. toodud hoone lõiget kujutav eskiis 

ning joonistel 3.3. ja 3.4. vaated kompleksi katusele.  

 

 

Joonis  3.2.  Hoone lõiget kujutav eskiis 

 

 

Joonis  3.3.  Vaade kuivatihoone katusele, hoone kirdenurgast  Allikas: autori erakogu 
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Joonis  3.4.  Vaade kuivatihoone katusele, hoone edelanurgast  Allikas: autori erakogu 

 

Hinnates joonistel 3.3. ja 3.4. nähtavat katusepinda, ilmneb, et tegu pole PV-paneelide pai-

gutamiseks kõige ideaalsema katusega, sest selles on mitmeid ventilatsiooniavasid ning 

mõningad väljaehitised. Katusel on kokku 31 erineva kujuga ventilatsiooniava, milledest 

pooled on enam kui meetri ning teised pool ligikaudu 0,6 meetrit katusepinnast kõrgemad. 

Lisaks on katuse idaküljel kaks väljaehitist, millede kõrgused on ligikaudu 3 meetrit, katu-

sepinnast mõõdetuna. Seega tuleks PV-paneelide katusele paigutamisel tingimata arvestada 

sellega, et kirjeldatud objektid võivad tekitada paneelide tootlust pärssivaid varje.  

Samas on positiivseks asjaoluks see, et vaba katusepinda, kuhu paneele paigutada, siiski 

on. Läänepoolse kaldega katusepinda, mis ei jää ventilatsiooniavadele lähemale kui 0,5 m, 

on hoonel kokku ligikaudu 2500 m
2
. Näiteks Eesti suuruselt teine PV-jaam, võimsusega 

120 kW (tabel 1.2.), võtab enda alla ligikaudu 2000 m
2
 katusepinda (joonis 3.5.). 

 

 
Joonis  3.5.  Ekraanitõmmis Maa-ameti geoportaalis teostatud Eesti suuruselt teise päikese- 

elektrijaama pindala mõõtmistest [27] 



31 

 

Lisaks on joonistelt 3.3. ja 3.4. näha, et ventilatsiooniavade vahekaugused on võrdlemisi 

suured. Ristkülikukujuliste ventilatsiooniavade vahed hoone pikisuunas on ligikaudu 9,5 

ning ristisuunas orienteeruvalt 8 meetrit (arvestades varuga 0,5 meetrit). See annab aga 

head võimaluse PV-paneelide asukohaga mängimiseks.  

Teine võimalus päikesepargi rajamiseks Hoidla maaüksusele on see paigutada kuivatihoo-

nest lõunasse jäävale looduslikule rohumaale (joonis 3.6.). Loodusliku rohumaa pindala on 

umbkaudu 0,65 ha ehk 6500 m
2
. Hetkel on pind kasutusel kui ladustamisala või töömasina-

te parkla. Vaadeldes fotot joonisel 3.6. ning kõrgusandmeid joonisel 3.1. on näha, et alale 

PV-paneele paigutades on nii positiivseid kui ka negatiivseid aspekte. 

 

 

Joonis  3.6.  Vaade mitte haritavale rohumaale kuivatihoone katuselt  Allikas: autori  

erakogu 

 

Positiivsena saab välja tuua, et tegu on avatud alaga, mis on lõuna suunas langeva reljeefi-

ga. Puud ning põõsad, millega ala piirneb, ei ole liiga kõrged ning neist tulenevate varjude 

tekkimise oht on minimaalne. Lisaks jääb enamus taimkattest sama maaüksuse piiridesse 

ning see võimaldab varje tekitavad puud ning põõsad probleemideta kõrvaldada. 

PV-paneelide tootlikkust oluliselt mõjutavaid varje võib aga põhjustada vaadeldavast alast 

läände jääv, naaberkrundil asuv hoone. Täiendavate negatiivsete aspektidena saab välja 
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tuua distantsi liitumispunktini (optimaalsel teekonnal orienteeruvalt 150 m) ning ala kahest 

küljest kruusateega piirnemist. Tolmava teekatte tõttu on oht paneelide kiiremaks määrdu-

miseks, mille tõttu langeb nende tootlikkus ning seega võib sageneda paneelide pesemise 

vajadus. Distants liitumispunktini on oluline aga kadude seisukohast. Lisaks juba mainitud 

problemaatilistele aspektidele on oluline märkida, et tulevikus on omanikel plaan pinnale 

rajade juurdeehitis. 

Viimaseks sobivaks kohaks, kuhu maaüksusel PV-paneele paigutada, on iga-aastaselt hari-

tav, kokku ligikaudu 1,8 hektari ehk 18 000 m
2
 suuruse pindalaga põllumaa, mis jääb kui-

vatihoonest läände (joonis 3.7.). Tugevateks plussideks selle variandi puhul on liitumis-

punkti lähedus, avatud ala suur pind ning PV-paneelide paigutamiseks sobilik reljeef. Var-

jutusprobleemide esinemise tõenäosus on antud variandi puhul väike, kuid mitte olematu. 

Arvestama peab sellega, et kuivatihoone ise võib põllupinnal mõningaid varje siiski põh-

justada. 

 

 

Joonis  3.7.  Vaade kuivatihoonest läänede jäävale, haritavale põllumaale  Foto: autori  

erakogu 

 

Samas on ka selle variandi puhul negatiivseid aspekte. Esimene neist on, et põllule PV-

paneelide paigutamine toob kaasa haritava põllupinna vähenemise ning vajab põllutööde 
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suuremat täpsust: vältimaks PV-paneelide vigastamist. Paneelide vigastamise ohtu aitaks 

vähendada PV-jaama ümbritsemine aiaga. Ühtlasi aitaks aed vältida kõrvalise isikute ligi-

pääsu PV-jaama alale. Teiseks negatiivseks aspektiks on see, et analoogiliselt vaadeldud 

variandile number 2, võib ka siin tekkida tolmavast teekattest tingitud probleeme, lisaks 

tuleks arvestada ka põllutöödel tekkiva tolmuga.  

Kokkuvõtvalt kõigi paigutusvariantide plusse ning miinuseid analüüsides on autori hin-

nang, et PV-jaama rajamiseks Hoidla maaüksusele puuduvad hoonestuse asukohast, maa-

pinna reljeefist ning taimkattest tingitud märkimisväärsed takistused. Tulenevalt uue juur-

deehituse planeerimisest välistaks autor aga PV-jaama rajamisel kuivatist lõunasse jääva 

rohumaa kasutamise. Kahest allesjäänud variandist on üht teisele aga keeruline eelistada, 

kuid põllumaa kasutamine tundub siiski pisut sobilikum. Nimelt oleks paneelide paigalda-

mine ning hilisem ligipääs süsteemile lihtsam, hoone katusele ei tekiks täiendavat raskust 

ning tulevikus on lihtsam teostada potentsiaalseid katuse hooldus- või parandustöid. 

Täiendavalt võimaldaks suurem avatud ala lihtsamaid laiendustöid, kui tulevikus see soov 

tekkima peaks. 
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4. PÄIKESEELEKTRIJAAMADE TASUVUSARVUTUSED 

 

4.1. Päikeseelektrijaama rajamise maksumusest 

 

Päikeseelektrijaamade planeerimise juures on autori hinnangul kõige olulisemaks para-

meetriks võimsus, mida installeerida soovitakse. Põhjus on selles, et kõik ülejäänud jaama-

ga seonduvad parameetrid on sellest näitajast otseselt sõltuvad. Näiteks PV-paneelide pu-

hul võib arvestada asjaoluga, et enamasti müüakse Eesti kaubandusvõrgus paneele, mille 

mõõtmed on orienteeruvalt 1,6 m   1 m ning mis standardkatsetingimuste juures on saavu-

tanud väljundvõimsuse ligikaudu 0,25 kW. Seega on näiteks võimsuse 1 kW installeerimi-

seks on tarvilik kasutada nelja PV-paneeli. 

Olles leidnud soovitud võimsuse saavutamiseks vajaliku PV-paneelide arvu, saab hinnata 

teiste vajalike süsteemikomponentide hulka. Siinkohal peab märkima, et komponentide 

hulk ei sõltu ainult PV-paneelide arvust, vaid ka nende paigutusvõimalustest. Näiteks olu-

korras, kus vajaliku võimsuse installeerimine katusepinnale pole võimalik, võib variandiks 

osutuda osade paneelide paigutamine maapinnale või näiteks hoone fassaadile. See aga 

tähendab, et koheselt muutuvad vajalike alusraamide, kinnitusdetailide ning kaabelduse 

kogused. Väga olulisel kohal PV-süsteemis on inverter ehk vaheldi. Ka selle süsteemiosa 

valimisel peab lähtuma eelkõige paigaldatavast võimsusest ning seejärel paneelijadade 

ülesehitusest. Üheselt on aga mõistetav, et süsteemi maksumuse määrab eeskätt installeeri-

tav võimsus, sest viimasest sõltub komponentide valik ning nende kogused. 

Päikeseelektrijaamade maksumusest rääkides vaadeldakse enamasti seda kui suur on 1 W 

või 1 kW suuruse tootmisvõimsuse paigaldamiseks tehtav kulutus. Oluline on seega suhe 

€/W või €/kW kohta. Tänasel päeval peab kvaliteetse päikeseelektrijaama rajamisel arves-

tama kuluga vahemikus 1100…1800 €/kW kohta. Misjuures tegu on hindadega, mis sisal-

davad käibemaksu. Hind 1100 €/kW kohta [28] on üldjuhul saavutatav vaid suure võimsu-

sega PV-süsteemide korral, tulenedes tarnitavate komponentide suurtest kogustest. Peatü-

kis 1.2. välja toodud Eesti hetkel suurima PV-jaama omaniku sõnul jäid tema süsteemi 

puhul kulud suurusjärku 1000 €/kW [16]. Laialdasemalt levinud, mikrotootja PV-

süsteemide puhul jäävad hinnad enamasti aga vahemikku 1200…1800 €/kW kohta [29]. 

Samasse suurusjärku jäid hinnad ka Eestis aastatel 2012…2015 riigihangete korras rajatud 
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päikeseelektrijaamade puhul. Riigihangete korras ehitatud PV-jaamade 1 kW keskmiseks 

hinnaks ligikaudu 1300 €, koos käibemaksuga (tabel 4.1.).  

  

Tabel 4.1. Aastail 2012…2015 Eestis riigihangete korras rajatud PV-jaamade maksumu-  

sed [30] 

Hanke 

Viitenr. 
Hanke nimi Avaldatud 

Paigaldatud 

Võimsus, kW 
Hanke maksumus, €  

Kulu, 

€/kW 

52231 
Meremäe Valla kolme päi-

keseelektrijaama ehitamine 
20.05.2014 28,30 31 098,00 1 098,87 

144699 
Obinitsa külakeskuse päike-

seelektrijaama ehitus 
5.07.2013 10,00 12 122,00 1 212,20 

143713 

Oskar Lutsu Palamuse 

Gümnaasiumi päikesepanee-

lide süsteemi projekteerimi-

ne ja ehitus 

27.06.2013 60,00 84 344,00 1 405,73 

135455 

Keila tervisekeskuse päike-

sepaneelide süsteemi 

projekteerimis-ehitustööd 

24.07.2012 45,00 67 156,00 1 492,36 

   Keskmine kulu, €/kW 1 302,29 

 

Tabeli 4.1. koostamiseks oli võimalik kasutada vaid nelja riigihangete registris toodud rii-

gihanke andmeid. Täiendavalt registris toodud hangetel puudusid dokumendid või hinnad, 

mis olid tarvilikud kuluarvutusteks. Ligikaudse kuluhinnangu teostamiseks oli andmeid 

siiski piisavalt.  

 

4.2. Tasuvusarvutuste metoodikast 

 

Kuivati energiatarbe analüüsist ilmnes, et aastate 2012…2014 energiatarbe keskväärtuseks 

kujunes 198 207 kW h, ehk ligikaudu 200 000 kW h aastas. Käesolevas töös teostatakse 

tasuvusarvutused seitsmele erineva võimsusega päikeseelektrijaamale. Päikeseelektrijaa-

made toodangud moodustavad vastavalt 5,4 %, 15 %, 25 %, 35 %, 50 %, 75 % ning 100 % 

kuivati aastase energiatarbe keskväärtusest. Tootmisvõimsuste valikul lähtutus autor ees-

märgist anda kuivati omanikele laipõhjaline ülevaade potentsiaalse investeeringu hinnast ja 

tasuvusajast. Arvutused teostatakse programmi MS Excel abil ning neis lähtutakse tunni-

põhisest tarbimiskoormusest. Peatükis 4.1. toodud kulunäidetest lähtudes kasutatakse tasu-

vusarvutustes süsteemi rajamismaksumusi vahemikus 900…1300 €/kW, misjuures hinna-

sammuks on valitud 50 €.  
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Elektrienergia ostu hinnana kasutatakse Nord Pool Spot (NPS) andmebaasist pärinevat 

2014. aasta Eesti piirkonna börsihinda [31]. Börsihinnale liidetakse müüja marginaal, läh-

tudes summast, mis on toodud seemnekeskuse 2014. elektrienergia arvetel. Täiendavalt 

arvestatakse ka reaktiivenergia tarbimise, võrguteenuse, elektriaktsiisi, taastuvenergia tasu, 

ning võimsustasude suurusega. 

Kuna autoril puudusid tunnipõhised reaktiivenergia tarbimisandmed, jagati 2014. aastal 

kuude lõikes reaktiivenergiale kulunud summa, kuus tarbitud aktiivenergia kogusega, see-

järel leiti saadud vastuste keskväärtus. Saadud tulemust, mida kasutati ka tasuvusarvutus-

tes, võib nimetada aktiivenergiale taandatud reaktiivenergia keskmiseks kuluks. Kindlasti 

pole tegu parima lahendusega, kuid see võimaldas ligikaudset reaktiivenergia kulu hinda-

mist, läbi aktiivenergia tarbimise. Samasugust, aktiivenergiale taandamise meetodit, kasu-

tati ka võimsustasu puhul. 

Kahetariifse arvestusega võrguteenuse puhul kasutatakse lihtsustust, kus terve aasta vältel 

kehtib päevane tariif ajavahemikule 08:00…00:00 ning öine tariif ajavahemikule 

00:00…08:00. Täiendavalt ei eristata arvutustes ka töö- ning nädalapäevi.  

Saldeeritud, ehk võrku antud energia maksumuse arvutamiseks kasutatakse baasväärtusena 

samuti NPS andmebaasi hinda. Sellest lahutatakse elektrimüüja marginaal ning sellele lii-

detakse riigi poolt makstav taastuvenergia tasu. Nii elektrienergia ostmise kui ka müügi 

puhul arvestatakse tasuvusarvutustes ka käibemaksu väärtusega.  

Päikesepaneelide potentsiaalse tootluse arvutamiseks kasutatakse veebipõhist vabavara 

PVGIS [32]. PV-paneelide toodangut otseselt mõjutavate seadesuuruste väärtused PVGIS 

vabavaras on valitud järgnevalt: 

1) kiirgusandmebaas: Climate-SAF 

PVGIS 

2) PV tüüp: kristalliline räni 

3) installeeritud võimsus: vastavalt 

tootlusprotsendile 

4) süsteemikaod: 5% [33] 

5) paigaldus meetod: kinnitusraamile 

paigaldatud (ingl free-standing) 

6) paigaldusnurk: optimaalne (38°) 

7) suund (asimuut): lõuna (0°) 
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Kuna PVGIS vabavara analüüsi väikseimaks väljundsuuruseks on ühe kalendrikuu päevase 

toodangu keskväärtus ehk kW h/pä, oli vajalik ka selle suuruse võimalikult täpne taanda-

mine tunnipõhisele baasile. Selleks kasutati Eesti Meteoroloogia ning Hüdroloogia Insti-

tuudi 2012. aasta Tõravere mõõtepunki päikesekiirguse andmeid. Tunnipõhiste kiirgus-

andmete alusel arvutati kogu päevase kiirgusfooni summa. Seejärel leiti konkreetses tunnis 

mõõdetud kiirguse protsentuaalne kogus päevase kiirgusfooni summast. Leitud päikese-

kiirguse protsent kanti üle PV-paneelide toodangule, lähtudes PVGIS vabavara arvutatud 

kalendrikuu päevase toodangu keskväärtusest.  

Lihttasuvusaegade leidmiseks täiendavalt vaja olnud arvutuste metoodika ei vaja autori 

hinnangul täiendavaid selgitusi. Kõigi teostatud arvutuste näited on toodud peatükis 4.3. 

 

4.3. Näidisarvutused ning tulemused 

 

Käesolevas peatükis tuuakse välja eelkirjeldatud metoodika alusel ning täiendavalt prog-

rammis MS Excel teostatud arvutuste näited. Tunnipõhised näidisarvutused teostatakse 

märtsi esimese päeva, ajavahemiku 13:00…14:00 kohta. Arvutusnäidetes kasutatakse selli-

se PV-süsteemi andmeid, mis toodab aastas 50 % kuivatis tarvilikust elektrienergiast. 

Kuivatis tarbitava elektrienergia ostuhind arvutatakse seosega 

 

   (                         

 (                                                

                     €/kW h 

( 4.1 ) 

kus    on lõplik elektrienergia hind €/kW h; 

   – elektrienergia NPS börsihind €/kW h; 

  – elektrimüüja marginaal €/kW h; 

   – võrgutasu €/kW h; 

   – taastuvenergia tasu €/kW h; 

Ea – elektriaktsiis €/kW h; 

   – 2014. aasta võimsustasu keskväärtus €/kW h; 

   – 2014. aasta reaktiivenergia maksumuse keskväärtus, taandatuna tarbitud €/kW h; 

   – käibemaksu arvestav tegur. 
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Saldeeritud elektrienergia müügihind leitakse valemiga 

 
    (              

 (                                   €/kW h 
( 4.2 ) 

kus    on saldeeritud elektrienergia müügihind €/kW h; 

    – riigi poolt makstav taastuvenergia tasu €/kW h. 

 

Tunnis tarbitud elektrienergia maksumus arvutatakse seosega 

     (         (                    €/kW h ( 4.3 ) 

kus     on tarbitud elektrienergia hind €/kW h; 

    – aastate 2012…2014 tunnis tarbitud elektrienergia keskväärtus kW h. 

 

Tunni päikesekiirguse osakaal päevase kiirguse summast arvutatakse valemiga 

     (           (                    % ( 4.4 ) 

kus     on tunni päikesekiirguse osakaal päevases kiirguse summast %; 

   – tunnikeskmine päikese summaarse kiirguse W/m
2
; 

   – päevase summaarse päikesekiirguse kogus W/m
2
. 

 

Tunni PV-paneelide toodang leitakse valemiga 

          (                (               kW h ( 4.5 ) 

kus     on tunni PV-paneelide toodang kW h; 

     – 102 kW suuruse PV-jaama märtsi keskmine päevane toodang kW h/päevas. 

 

Toodetud koguse arvelt elektrivõrgust tarbimata jääva koguse leidmiseks kasutatakse tin-

gimisvormingut 

 

                                

                                 

                                    

                                    kW h 

( 4.6 ) 

kus      on võrgust tarbimata jääv kogus, kW h. 

 

Omaniku võrgust tarbimata jääva koguse arvelt tekkiv rahaline võit leitakse seosega 

                                € ( 4.7 ) 
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kus      on võit võrgust tarbimata jääva koguse arvelt € 

 

Võrku müüdava elektrienergia kogus leitakse kasutades tingimusvormingut 

 

                                    

                              

                                                  kW h 

( 4.8 ) 

kus      on võrku müüdava elektrienergia kogus kW h. 

 

Omaniku võit võrku müüdava elektrienergia arvelt leitakse valemiga 

                                  € ( 4.9 ) 

kus      on omaniku võit võrku müüdava koguse arvelt €. 

 

Omaniku tunnipõhine kogu rahaline võit leitakse valemiga 

                                   € ( 4.10 ) 

kus      on omaniku kogu võit €. 

 

Omanikus aastane koguvõit leitakse seosega 

       ∑                                              ( 4.11 ) 

kus      on omaniku aastane koguvõit PV-jaamaga süsteemi korral €. 

 

Omaniku aastase perioodi esialgne (ilma PV-jaamata) kogukulu arvutatakse seosega 

    ∑                                             ( 4.12 ) 

kus    on omaniku aastane kogukulu ilma PV-jaamata €. 

 

Omaniku aastane kulutus elektrienergiale PV-süsteemi korral arvutatakse valemiga 

                                            ( 4.13 ) 

kus     on omaniku aastane kulu elektrienergiale kui PV-jaama tootmisvõimsus on 50 % 

aastas tarbitavast elektrienergiast €. 

 

PV-süsteemi maksumus leitakse valemiga 

                           ( 4.14 ) 

kus    on paigaldatava süsteemi kogumaksumus €; 

€
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    – ühe kW paigaldamise maksumus €; 

  – paigaldatud võimsus kW. 

 

PV-süsteemi tasuvusaeg leitakse valemiga 

     
  

    
 

       

         
      ( 4.15 ) 

kus     on PV-süsteemi tasuvusaeg a. 

 

Lisaks PV-süsteemide tasuvusaegadele leiti ka toodetud päikeseenergiast kuivati omatar-

beks kasutatud energia osakaal. Täiendavalt arvutati ka taastuvenergia osakaal kuivati üldi-

ses tarbimises.  

 

Kogutoodangust omatarbeks kasutatud energia hulk leiti seosega 

      
∑    

    
     

                        

      
           ( 4.16 ) 

kus      on aastase toodangu omatarbe osakaal %; 

     on 102 kW suuruse jaama aastane elektrienergia toodang kW h. 

 

Taastuvenergia osakaal kuivati tarbimises on leitud seosega 

      
∑    

    
     

                        

      
          ( 4.17 ) 

kus      on taastuvenergia osakaal kuivati tarbimises %; 

     – aastate 2012…2014 energiatarbe keskväärtus kW h. 

 

4.4. Tulemuste analüüs 

 

Tulenevalt teostatud arvutuste suurest mahust ei pea autor otstarbekaks nende täiemahulist 

töös välja toomist. Küll aga on töö lisasse C, tabelisse C.1. koondatud autori hinnangul 

olulisimad arvutustulemid.  

Hinnates tabelis C.1. toodud PV-jaamade tootlusandmeid, ilmneb, et installeeritava võim-

suse kasvades väheneb energiatoodangu omatarbe osakaal ning suureneb võrku müük. 

Seevastu võrdeliselt on toodangu kasv seotud taastuvenergia osakaaluga kuivati energia-

tarbes. Kirjeldatud seoste piltlikustamiseks on sõltuvused kantud joonisele 4.1. Sõltuvuste 

a

%

%
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kuju on selgitatav asjaoluga, et installeeritud võimsuse kasvades suureneb ka jaama too-

dang. Taastuvenergia osakaal tarbimises kasvab just toodangumahu suurenemise tulemina: 

on rohkem taastuvenergiat, mida tarbida. Tunnusjoone kuju viitab aga sellele, et eksisteerib 

teatud installeeritud võimsuse piirväärtuses, millest alates taastuvenergia osakaal tarbimi-

ses enam ei kasva (muutub marginaalselt). Põhjus on selles, et jaama tootmisvõimsus kas-

vab tasemeni, mis võimaldab kõigil päikesekiirguse tundidel toota rohkem elektrienergiat 

kui tarbitakse. Toodangu omatarbe osakaalu vähenemine on selgitatav sellega, et objekti 

suurima tarbimisega periood ei ole faasis suurima tootlusperioodiga (vt. joonised 1.6., 1.7. 

ning 2.5.). Kuna olukord on pigem vastupidine, on mõistetav, et tootluse suurenedes oma-

tarbimise osakaal väheneb.  

 

 

Joonis  4.1. Päikeseenergia toodangu omatarbe ning tarbimises sisalduva taastuvenergia 

osakaalude sõltuvused, PV-jaama installeeritud võimsusest 

 

Sõltuvuste kuju on selgitatav asjaoluga, et installeeritud võimsuse kasvades suureneb ka 

jaama toodang. Taastuvenergia osakaal tarbimises kasvab just toodangumahu suurenemise 

tulemina – on rohkem taastuvenergiat, mida tarbida. Tunnusjoone kuju viitab aga sellele, et 

eksisteerib teatud installeeritud võimsuse piirväärtus, millest alates taastuvenergia osakaal 

tarbimises enam ei kasva (muutub marginaalselt). Põhjus on selles, et jaama tootmisvõim-

sus kasvab tasemeni, mis võimaldab kõigil päikesekiirguse tundidel toota rohkem elektri-

energiat kui tarbitakse. Toodangu omatarbe osakaalu vähenemine on selgitatav sellega, et 
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objekti suurima tarbimisega periood ei ole faasis suurima tootlusperioodiga (vt. joonised 

1.6., 1.7. ning 2.5.). Kuna olukord on vastupidine, on mõistetav, et tootluse suurenedes 

omatarbimise osakaal väheneb. 

Võimsuse kasvades väheneval omatarbel on aga negatiivne efekt PV-jaama tasuvusaegade-

le, seda on näha joonisel 4.2. kujutatud graafikult.  

 

Joonis  4.2. PV-jaama tasuvusaja sõltuvus installeeritud võimsusest, olukorras kus   

1 kW = 1100 € 

 

Tasuvusaja kasv tuleneb tänasest elektrituru olukorrast, mis tingib asjaolu, et toodetud 

elektrienergia kohapeal tarbimine on üldjuhul kokkuvõttes majanduslikult kasulikum kui 

selle võrku müümine. Kuna antud objekti tarbimisiseloom tingib olukorra, kus tootluse 

suurenedes kasvab just elektrienergia võrku müümine, kasvab ka suurema süsteemi tasu-

vusaeg. Samas toob tunnusjoon esile asjaolu, et tasuvusaja kasv pole väga suur. Arvutusli-

kult lisab võimsuse suurendamine 1 kW võrra konkreetse näite puhul tasuvusajale vaid 1,3 

päeva.  

Hinnates aga vaadeldud PV-süsteemide paigalduskulusid ilmnes, et just rajamiskulud on 

olulised tasuvusaja pikkuse määrajad. Joonisel 4.3. on kujutatud võimsusega 102 kW PV-

süsteemi tasuvusaja muutus kui paigalduskulud on vahemikus 900…1300 €/kW. Arvutu-

sed näitasid, et paigalduskulude kasv näiteks 100 € võrra pikendaks antud juhul süsteemi 

tasuvusaega ligikaudu 2,7 päeva võrra.  
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Joonis  4.3.  Tasuvusaja muutus paigalduskuludest lähtuvalt, võimsusel 102 kW 

 

Autori hinnangul on tasuvus- ning tootlusarvutuste andmeid kokkuvõttes võimalik öelda, 

et saavutatud on realistlikud tulemused. Seda kinnitab näiteks asjaolu, et kõigi tasuvusaja 

arvutuste tulemid jäid vahemikku, mida Eesti tingimustes loetakse tavapäraseks [34]. 

Täiendavalt on välja toodud tulemustest võimalik näha, et andmetes puuduvad anomaaliad 

ning tulemuste üldpilt on igati loogiline. 
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KOKKUVÕTE 

 

Lähtudes töös teostatud energiatarbe analüüsi tulemustest saab öelda, et töö objektiks ol-

nud kuivatikompleks on suur tarbija, kulutades aastas keskmiselt 200 MW h elektriener-

giat. Kompleksi omanikule tähendab see energia ligikaudse lõpphinna 120€/ MW h korral 

orienteeruvalt 24 000 € suurust kulu aastas. Täiendavalt joonistus analüüsist välja, et kui-

vati tarbimine on selgelt perioodilise iseloomuga ning seetõttu ka hästi etteennustatav. Pe-

rioodide lõikes võivad ööpäevased tarbimismahud aga oluliselt erineda. Mõneti negatiivse-

na ilmnes asjaolu, et kuivati suurimate tarbimismahtudega on augusti ning septembri kuud, 

mis aga ei lange kokku päikeseenergia suurima tootlusega perioodil mai…juuli. 

Töö üheks eesmärgiks seatud päikeseenergia tootmisvõimaluste hindamine tõi esile, et 

kuivatikompleksil on hea potentsiaal päikeseenergia edukaks tootmiseks. Leiti, et PV-

jaama rajamisel oleks kompleksis võimalik valida kolme erineva asukohavariandi vahel. 

Kõik asukohavariandid on autori hinnangul pindalalt piisavalt suured, et ehitada töös kasu-

tatud tingimustel näiteks 100 kW suurune tootmisjaam, mille paneelidele varjude tekkimi-

se oht oleks minimaalne. 

Töös teostatud tasuvusarvutused tõid välja asjaolu, et kasutatud metoodika kohaselt jääks 

Annikoru Seemnekeskuse asukohas PV-jaama tasuvusaeg 7…11 aasta vahele. Kuna aga 

arvutustes kasutatud PV-jaama rajamismaksumused 900…1050 €/kW on väga optimistli-

kud, tuleks pigem lähtuda tasuvusaegadest 8,5…11 aastat (900…1050 €/kW). Analüüsides 

tasuvusarvutuste tulemusi tõusis esile, et peamiseks tasuvusaega mõjutavaks teguriks on 

eeskätt just PV-süsteemi ehitamise maksumus ning paigaldatud võimsus on veidi teisejär-

gulisem. Siinkohal soovib autor märkida, et töös kasutatud arvutusmetoodika polnud kind-

lasti täiuslik (näiteks reaktiivenergia ning võimsustasudega arvestamine) kuid samas on 

kõik arvutustulemid loogilised ning ootuspärastes suurusjärkudes. 

Reaalse PV-jaama ehitamisel oleks autori soovituseks kompleksi omanikule ehitada vähe-

malt 100 kW suurune elektrijaam. Arvutustulemustest on näha, et sellise võimsusega elekt-

rijaam suudaks toota piisavalt elektrienergiat, et tagada ligikaudu 50 % suurune sääst aas-

taselt elektriarvelt. PV-jaama tasuvusaeg oleks arvatavasti ligikaudu 10 aastat, mida Eesti 
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tingimustes saab lugeda tavapäraseks. Lisaks on sellise võimsusega elektrijaam võimalik 

paigutada ka hoone katusele ning selle tulemusena säiliks põllumaa sihipärane kasutamine.   

Kokkuvõtteks saab öelda, et kindlasti on tegu õnnestunud ning oma eesmärgid täitnud ba-

kalaureuse tööga, sest püstitatud eesmärgid täideti. Lisaks peab autor väga oluliseks seda, 

et töö tulem on ülevaatlik ent samas informatiivne ning annab seetõttu kuivatikompleksi 

omanikule kindlasti hea ettekujutuse elust taastuvenergia tootjana.  
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Lisa A. Väljavõte uue kuivati elektriprojektist (asendiplaan)



Lisa B. Kompleksi alajaama ning jaotuskilpide SK-1 ja SK-2 põhimõtteskeem
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Lisa C. Tootlus- ning tasuvusarvutuste olulisemad tulemid 

 

Tabel C.1. Tootlus ning tasuvusarvutuste väljavõte 

PV-jaama 

installeeritud 

võimsus, kW 

PV-jaama 

eeldatav aas-

tane kogutoo-

dang, kW h 

Aastase toodan-

gu osakaal ko-

gutarbimisest, 

% 

Omatarbe 

osakaal too-

dangus, % 

Taastuvenergia 

osakaal kogu-

tarbimises, % 

Jaama mak-

sumus kui 

1kW=900€, € 

Jaama tasu-

vusaeg kui 

1kW=900€, a 

Jaama mak-

sumus kui 

1kW=950€, € 

Jaama tasu-

vusaeg kui 

1kW=950€, a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 10 800 5,4 94,38 5,14 9 900 7,04 10 450 7,44 

30,6 30 000 15 77,40 11,71 27 540 7,23 29 070 7,63 

51 50 000 25 67,26 16,97 45 900 7,33 48 450 7,73 

71,4 70 000 35 60,38 21,33 64 260 7,40 67 830 7,81 

102 100 000 50 53,32 26,90 91 800 7,47 96 900 7,88 

153 150 000 75 45,30 34,28 137 700 7,56 145 350 7,98 

204 200 000 100 39,63 39,98 183 600 7,62 193 800 8,04 
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 Tabel C.1. järg 

PV-jaama 

installeeritud 

võimsus, kW 

Jaama mak-

sumus kui 

1kW=1000€, 

€ 

Jaama tasu-

vusaeg kui 

1kW=1000€, 

a 

Jaama mak-

sumus kui 

1kW=1050€, 

€ 

Jaama tasu-

vusaeg kui 

1kW=1050€, 

a 

Jaama mak-

sumus kui 

1kW=11000€, 

€ 

Jaama tasu-

vusaeg kui 

1kW=1100€, 

a 

Jaama mak-

sumus kui 

1kW=1150€, 

€ 

Jaama mak-

sumus kui 

1kW=1150€, 

€ 

1 10 11 12 13 14 15 16 17 

11 11 000 7,83 11 550 8,22 12 100 8,61 12 650 9,00 

30,6 30 600 8,03 32 130 8,43 33 660 8,83 35 190 9,24 

51 51 000 8,14 53 550 8,55 56 100 8,95 58 650 9,36 

71,4 71 400 8,22 74 970 8,63 78 540 9,04 82 110 9,45 

102 102 000 8,30 107 100 8,71 112 200 9,12 117 300 9,54 

153 153 000 8,40 160 650 8,82 168 300 9,24 175 950 9,66 

204 204 000 8,46 214 200 8,89 224 400 9,31 234 600 9,73 
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Tabel C.1. järg    

PV-jaama 

installeeritud 

võimsus, kW 

Jaama mak-

sumus kui 

1kW=1200€, 

€ 

Jaama tasu-

vusaeg kui 

1kW=1200€, 

a 

Jaama mak-

sumus kui 

1kW=1250€, 

€ 

Jaama tasu-

vusaeg kui 

1kW=1250€, 

a 

Jaama mak-

sumus kui 

1kW=11300€, 

€ 

Jaama tasu-

vusaeg kui 

1kW=1300€, 

a 

Kulu elektri-

energiale ilma 

PV-jaamata,  

€/a 

Kulu elektri-

energiale koos 

PV-jaamaga,  

€/a 

Omaniku 

võit,  

€/a 

1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

11 13 200 9,39 13 750 9,78 14 300 10,18 24 735,19 23 329,84 1 405,35 

30,6 36 720 9,64 38 250 10,04 39 780 10,44 24 735,19 20 924,84 3 810,34 

51 61 200 9,77 63 750 10,17 66 300 10,58 24 735,19 18 469,79 6 265,39 

71,4 85 680 9,86 89 250 10,27 92 820 10,68 24 735,19 16 047,19 8 687,99 

102 122 400 9,95 127 500 10,37 132 600 10,78 24 735,19 12 438,62 12 296,56 

153 183 600 10,08 191 250 10,50 198 900 10,92 24 735,19 6512,57 18 222,61 

204 244 800 10,16 255 000 10,58 265 200 11,00 24 735,19 635,16 24 100,02 
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